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Лични данни 

Моля попълнете с печатни букви! 

 

Приет на __________________        Отписан на ____________________ 

Моля уведомете педагозите в детската градина в случай на промяна на 

 данните ( номер на телефона, адрес, ….) 

Дете 

Собствено и фамилно име: ___________________________________________ 

Рождена дата: ___________________________ 

Място на раждане: ____________________________________________ 

Религия: _______________________________ 

Националност ____________________________    от: _______________ 

Майчин език: __________________________ 

Други езици:   □ да     □ не          ако да, кои? __________________________________ 

Кога научи  детето Ви тези 

езици?______________________________________________________ 

Къде и с кого говори  детето Ви този език/ 

езици?________________________________________ 

Адрес: 

Постоянен адрес: ____________________________живее при: ____________________________ 

   ____________________________ 

Важни телефонни номера: 

Име: Номер:                                   допълнителна информация: 

______________________________ _____________________ _______________________ 

______________________________ _____________________ _______________________ 

______________________________ _____________________ _______________________ 

 

Детето ми може да бъде взето от следните лица: 

_________________________________________________________________________________ 
 

Здравни въпроси:  

Имунизации:______________________________________________________________________ 

Алергии:  _________________________________________________________________________ 

Личен лекар: ____________________________   Детски лекар _____________________________ 

Важна информация (напр.: диабет, епилепсия, лекарства, температурен гърч, астма, сърдечен 

порок, очила, слухов апарат,храна,..) 

__________________________________________________ 
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Трябва ли в детската градина да се обърне особено внимание на нещо свързано с горната 

информация?_____________________________________________________________________ 

 

 

Социален работник/работничка _________________________________________________ 

 

В спешен случай да се уведоми лицето: 

_________________________________________________________________________________ 

Номер на здравната застраховка (E-Картата) на детето: _______________________________ 

Моето дете е застраховано със: 

________________________________________________________ 

Родители 

Семейно положение:      □ неомъжен/а     □ омъжен/а     □ разведен/а     □ овдовял/а                  

□ семейно съжителство 
 

 Mайка Баща Партньор 

Собствено име: _________________ _________________ __________________ 

Фамилно име: _________________ _________________ __________________ 

Дата на раждане: _________________ _________________ __________________ 

Религия: _________________ _________________ __________________ 

Националност: _________________ _________________ __________________ 

             от: _________________ _________________ __________________ 

Адрес: _________________ _________________ __________________ 

 _________________ _________________ __________________ 

Професия: _________________ _________________ __________________ 

Работи като: _________________ _________________ __________________ 

Работодател: _________________ _________________ __________________ 

Работно време: _________________ _________________ __________________ 

Законни настойници: 

_________________________________________________________________________________ 

 

Братя и сестри: 

Име Дата на раждане                 Детска градина/ училище 

_________________________ __________________ _____________________________ 

_________________________ __________________ _____________________________ 

_________________________ __________________ _____________________________ 

_________________________ __________________ _____________________________ 
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В съответствие с член 30, параграф 1 от закона за образованието и грижи за децата в 

Стирия, родителите са длъжни да водят децата си до постъпването им в училище до 

детското заведение и също така да ги взимат от там навреме в съответствие с член 13 

параграф 2 (по-точни сведения може да получите от педагозите в детската градина) или 

да се погрижат за това, децата да бъдат придружавани от подходящо лице по пътя за и 

от детското заведение. 

  _________________________________________________________________ 

                                                                                Подпис- родител/настойник 

  

Като родител/настойник заявявам, че съм съгласен, детето ми да взима участие в излети, 

екскурзии, мероприятия извън детското заведение, както и в педагогически проекти (напр. 

горски проект,проект с английски, проект за Африка, …) и дейности на колектива на IZB ( 

интегративни допълнителни грижи). 

Съгласно член 30, параграф 2 от закона за образованието и грижите на децата в Стирия, 

родителите/ настойниците са задължени децата им да посещават детските заведения 

редовно, в определеното работно време. 

 

__________________________ _______________________________________  

Населено място, дата                  подпис- родител/настойник 

 

 


